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Inleiding
Epilepsie en autismespectrumstoornis (omwille van de
leesbaarheid spreken we afwisselend over ASS en au
tisme) komen vaak samen voor. Enerzijds is er een ver
hoogd voorkomen van autisme bij personen met epilep
sie, anderzijds zien we bij personen met autisme een
verhoogde kans op epilepsie in vergelijking met de
doorsneepopulatie. Verschillende studies spreken over
een prevalentiecijfer van 30%.
Zowel epilepsie als ASS zijn chronische neuro(biologische)
aandoeningen die een grote impact hebben op het kind
en zijn omgeving. Deze impact is des te groter wanneer
epilepsie en ASS bij hetzelfde kind voorkomen.
De verklaring voor het samen voorkomen van epilepsie
en autisme wordt voornamelijk toegeschreven aan een
derde factor, die van een verstandelijke handicap. Wan
neer er sprake is van epilepsie en autisme bij één persoon
is er vaak ook sprake van een verstandelijke handicap.
Een verstandelijke handicap wordt als grootste risicofac
tor gezien voor het optreden van epilepsie bij een kind
met autisme.
Lange tijd werd gedacht dat de meerderheid van de kin
deren met autisme tevens een verstandelijke handicap
had (prevalentiecijfer van 70 à 80 %). Op dit moment gaat
men ervanuit dat de meerderheid van kinderen met ASS
een normale begaafdheid heeft.
Epilepsie gaat ook vaak gepaard met een verstandelijke
handicap. Eén vierde van de kinderen met epilepsie heeft
tevens een verstandelijke handicap. Vooral bij kinderen
waarbij epilepsie op zeer jonge leeftijd uitbreekt is er
vaak eveneens sprake van een verstandelijke handicap.
Een verstandelijke handicap vormt dus vaak de connec
tie tussen autisme en epilepsie. Het lijkt dat vooral kin
deren met autisme en een verstandelijke handicap het
risico lopen op het ontwikkelen van epilepsie. Tevens
wordt bij kinderen met epilepsie én een verstandelijke
handicap een verhoogd voorkomen van autisme gezien.
Voornamelijk bij kinderen waarbij de epileptische aanval
len voor het tweede levensjaar gestart zijn, wordt een
verhoogde comorbiditeit met autisme gezien.
Toch wordt ook bij personen met een normale begaafdheid
en autisme een verhoogde kans op epilepsie gezien.
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Verschillende onderzoeken spreken van een prevalentie
cijfer van 8% van epilepsie bij een normaal begaafd kind
met autisme, terwijl dit bij een kind zonder autisme 0.4%
is. Dit samen voorkomen, ook wanneer er geen sprake
is van een verstandelijke handicap als verklarende factor,
is suggestief voor een gemeenschappelijk onderliggend
oorzakelijk mechanisme. Op dit moment is er echter nog
onvoldoende duidelijkheid over de verklaring waarom er een
verhoogde comorbiditeit tussen epilepsie en autisme is.

Epilepsie en Autisme
De meeste onderzoeken die het verband tussen epilep
sie en autisme nagingen, startten bij de groep kinderen
met als eerste diagnose ASS.
Er worden twee piekmomenten gezien waarop bij kinde
ren met autisme voor het eerst epileptische aanvallen
optreden: gedurende de eerste levensjaren en tijdens de
puberteit. Hierbij dient een onderscheid gemaakt te
worden tussen syndromaal en niet-syndromaal autisme
(autisme dat al dan niet past binnen een genetisch syn
droom zoals bv. fragile X en tubereuze sclerose). Bij
kinderen met syndromaal autisme is er meestal op zeer
jonge leeftijd al sprake van epileptische aanvallen. Deze
kinderen hebben vaak ook een complexe, meer omvat
tende ontwikkelingsproblematiek (motorische, cognitieve,
communicatieve problemen).
Bij kinderen met een niet-syndromaal autisme ziet men
vooral tijdens de adolescentie epileptische aanvallen
ontstaan.
Het ontstaan van aanvallen tijdens de adolescentie lijkt
specifiek te zijn voor autisme, in vergelijking met andere
ontwikkelingsstoornissen waarbij epilepsie op een jon
gere leeftijd tot uiting komt. Een duidelijke verklaring voor
dit tweede piekmoment werd nog niet gevonden maar
heeft waarschijnlijk te maken met biologische verande
ringen eigen aan de adolescentie.
Voordat de epileptische aanvallen voor de eerste keer
optreden in die tienerjaren zouden heel wat van deze
kinderen met autisme al een verstoord EEG gehad hebben.
Het betreft hier kinderen die klinisch geen aanvallen doen,
maar waarbij een EEG-registratie wel epileptische activi
teit vertoont.
Ook andere onderzoeken spreken over afwijkende EEG-re
sultaten waarbij er epileptische activiteit wordt gezien,

zonder dat er sprake is van klinische gedragsveranderin
gen. Vooral langdurige EEG-registraties, waarbij ook ’s
nachts wordt geregistreerd, tonen hoge prevalentiecijfers
(tot 60%) van epileptische activiteit bij personen met
autisme. Dit is opvallend hoger dan in de algemene po
pulatie (1 tot 4 %). Deze verhoogde kans op afwijkende
EEG-resultaten wordt zowel bij mensen met autisme en
een normale begaafdheid als bij deze met autisme en
een verstandelijke handicap gezien.
Wat de betekenis van deze afwijkende EEG-resultaten
zijn is nog niet geheel duidelijk. Sommigen zien deze als
een voorbode voor een epilepsie die nog niet uitgebroken
is. Maar niet bij iedereen die een afwijkend EEG heeft,
wordt later de diagnose van epilepsie gesteld.
Er is veel minder onderzoek naar autisme verricht vanuit
het perspectief van de kinderen met epilepsie. De mees
te onderzoeken bij de epilepsiegroep richten zich vooral
naar het voorkomen van autisme bij de kinderen met het
syndroom van West, een ernstig epilepsiesyndroom
waarbij kinderen in hun ontwikkeling stagneren wanneer
de epilepsie niet onder controle geraakt. Naast een dui
delijke ontwikkelingsachterstand is bij 35% van deze
kinderen ook sprake van autisme. Het syndroom van
West kan verschillende oorzaken hebben, waarvan één
tubereuze sclerose is. Tubereuze sclerose is een erfelij
ke ziekte die gekenmerkt wordt door afwijkingen van de
huid, de hersenen, de nieren en andere organen waarbij
vaak een sprake is van epilepsie, cognitieve problemen
en autisme.
Onderzoek naar het voorkomen van autisme bij de globa
le epilepsiegroep is erg schaars. Een onderzoek bij kin
deren met epilepsie in een derdelijns-epilepsiecentrum
in Canada leidde tot een diagnosestelling van autisme bij
32% van de kinderen. De meeste van deze kinderen had
den tot dan toe nog geen bijkomende diagnose van au
tisme gekregen. Vooral de kinderen waarbij de epilepsie
op jonge leeftijd was ontstaan (eerste levensjaren) hadden
een hoge kans dat er tevens sprake was van autisme.
In een recenter onderzoek werden epilepsiepatiënten
onderzocht op de comorbiditeit met autisme, waarbij
diegenen met een bijkomende autismediagnose met
elkaar vergeleken werden op basis van het tijdstip waar
op deze diagnose werd gesteld. Bij 15% werd beide di

agnoses op hetzelfde moment gesteld. Bij 47% werd
autisme gediagnosticeerd na de epilepsiediagnose, soms
zelfs jaren nadat de eerste epileptische aanvallen optra
den, hoewel (bij retrospectieve bevraging) heel wat ken
merken van autisme reeds vroeg in de ontwikkeling
aanwezig waren. Het lijkt dat na het uitbreken van epi
lepsie de focus vooral op de medische opvolging komt
te liggen en pas in een latere fase het onderzoeken van
een mogelijke comorbiditeit aan de orde is.
Bij 32% van de onderzochten was er eerst de autismedi
agnose voordat er sprake was van epileptische aanvallen.
Bij al de patiënten met eerst een autismediagnose was
er tevens sprake van een verstandelijke handicap terwijl
de helft van de kinderen waarbij eerst epilepsie en nadien
autisme werd gediagnosticeerd een (rand)normale be
gaafdheid had. Mogelijk is het minder vertrouwd zijn met
het uitingsbeeld van autisme bij kinderen met een nor
male begaafdheid een verklaring voor het laattijdig stel
len van deze diagnose. Voor de overige 6% kon het tijdstip
waarop de beide diagnoses gesteld werden niet achter
haald worden.
Bovenstaand onderzoek suggereert dat het percentage
epilepsie met bij mensen met ASS en een normale be
gaafdheid (algemeen geschat op 8%) onderschat wordt.

Belang van diagnostiek
Het feit dat er sprake is van een verhoogd voorkomen
van epilepsie en autisme samen, brengt ons bij het belang
van een goede diagnostiek. De gedragsverandering die
gedurende een epileptische aanval optreedt kan erg
verschillend van aard zijn, afhankelijk van de plaats waar
de cellen, die epileptisch ontladen, zich in de hersenen
bevinden. Gedurende een epileptische aanval kan een
verandering in motorische activiteit, gevoel, gedrag,
emotie, geheugen of bewustzijn optreden. Sommige van
die aanvallen lijken erg op gedrag dat beschreven wordt
bij autisme. Gedragingen zoals oogknipperen, staren,
stereotiepe bewegingen, plotse uitbarstingen, geen re
actie geven op aanspreken, wegdromen … worden zowel
gezien bij autisme als bij epilepsie.
Epileptische aanvallen kunnen zich tonen als dergelijke
gedragsveranderingen, waardoor deze niet altijd als aan
val herkend worden. Zeker bij kinderen met zeer subtiele
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aanvallen, bestaat het risico dat vreemd gedrag ten on
rechte als symptomen van autisme wordt geïnterpreteerd.
Het risico bestaat echter ook dat bepaald gedrag bij
kinderen met epilepsie ten onrechte wordt toegeschreven
aan de effecten van een aanval of aan de nevenwerkingen
van anti-epileptica terwijl het in feite gaat om een bijko
mende problematiek, met name autisme.
Een goede diagnose tussen epilepsie en autisme door
een team dat expertise heeft in beide én het stellen van
een dubbele diagnose indien er sprake is van zowel au
tisme als epilepsie moet de basis voor behandeling en
begeleiding van het kind vormen.
Onderzoek heeft immers aangetoond dat kinderen met
een dubbele diagnose meer gehypothekeerd zijn in hun
kwaliteit van leven.
Aan de hand van vier casusbesprekingen lichten we toe
hoe we binnen een epilepsiecentrum als Pulderbos de
behandeling van kinderen met epilepsie en autisme zien.
Hierbij benadrukken we het belang van een goede diag
nostiek als basis voor deze behandeling.

Casus 1
Wim werd na een normale zwangerschap a term geboren.
Hij kende een normale taal- en vroeg motorische ontwik
keling. De eerste levensjaren verliepen zonder problemen.
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Het viel de ouders op dat Wim reeds vanaf peuterleeftijd
erg veel sturing nodig had. Wim startte het gewoon kleu
teronderwijs en viel daar vooral op door zijn gedrag. Hij
vond geen aansluiting bij zijn klasgenootjes, vertoonde
frequente woedebuien zonder een duidelijke oorzaak en
was erg zelfbepalend. Ook in de lagere school kwamen
er opmerkingen over zijn gedrag. Wim werd ervaren als
een koppige jongen waar je weinig vat op had. Hij vond
weinig aansluiting met andere kinderen, kwam regelmatig
in conflict met hen. Er zou ook sprake geweest zijn van
een pestproblematiek. Zijn schools presteren verliep erg
wisselend. Uiteindelijk werd op de leeftijd van 10 jaar de
diagnose van een autismespectrumstoornis gesteld. Uit
het neuropsychologisch onderzoek bleek dat Wim normaal
begaafd was, met een disharmonisch intelligentieprofiel
ten nadele van talige intelligentie. Er werd extra begeleiding
op school opgestart, maar ondanks de extra omkadering
en begeleiding stapelden de problemen zich op, vooral
op school. Wim begon andere kinderen meer en meer te
plagen en had het moeilijk hiermee te stoppen. Ook de
woedebuien namen in frequentie toe. Wims schoolresul
taten gingen opvallend achteruit. Wim behaalde plots
minder goede resultaten, was niet meer gemotiveerd om
naar school te gaan. Het viel de leerkracht op dat Wim in
de klas vaak zat weg te dromen. Dit werd telkens toege
schreven aan de autismeproblematiek. Toen de ouders
ten einde raad een kinderneuroloog consulteerden, toon

de het EEG duidelijke epileptische activiteit en bleek het
wegdromen te kaderen binnen een absence-epilepsie.
Het wegdromen was bij Wim ten onrechte geïnterpreteerd
vanuit de reeds gestelde autismediagnose.
Om uit te klaren of Wims schoolse problemen te maken
hadden met de epilepsie of eerder met het autisme, werd
Wim doorverwezen naar een gespecialiseerd epilepsie
centrum.
Wim presenteerde zich als een zeer perfectionistisch
ingestelde jongen die veel controleverlies ervaarde om
wille van zijn absences. Hierop had hij faalangst ontwik
keld en was hij gedemotiveerd geraakt voor school. Er
werd een behandeling uitgewerkt waarbij zowel met de
epilepsie als het autisme rekening werd gehouden. Ener
zijds was er de medicamenteuze behandeling om Wims
absence-epilepsie beter onder controle te krijgen. Ander
zijds werd een gedragstherapeutische behandeling uit
gewerkt die bestond uit psycho-educatie (zowel gericht
op epilepsie als autisme), faalangsttraining, aanleren
van problem-solving-vaardigheden.

Casus 2
Bij Koen verliepen zowel de motorische als taalontwik
keling van op jonge leeftijd trager, zonder dat er gespro

ken kon worden van een echte achterstand. Koen werd
door de ouders als een weinig aanhankelijke peuter er
varen die erg gevoelig leek voor lawaai. Koen startte het
gewoon kleuteronderwijs. Tijdens de kleuterperiode
kregen de ouders geen signalen vanuit de school. Op het
einde van de derde kleuterklas werd Koen onrijp gevonden
om de stap naar het eerste leerjaar te zetten en werd
herdoen van de derde kleuterklas geadviseerd. De ouders
gingen hiermee niet akkoord omdat Koen net problemen
met spelen had en ze vermoedden dat het meer gestruc
tureerd aanbod van een lagere school meer zou aanslaan.
Koen startte dus op leeftijd het eerste leerjaar. Daar
vielen vooral problemen met automatiseren en concen
tratie op. Aanvankelijk werd er aan ADHD gedacht. Er
werd gestart met Rilatine, zonder duidelijk resultaat.
Omwille van de aanhoudende schoolse problemen (het
lezen kwam moeilijk op gang) vond een multidisciplinair
onderzoek plaats waarna de diagnose van autisme werd
gesteld. Het neuropsychologisch onderzoek toonde een
randnormale begaafdheid met een harmonisch profiel.
Op de leeftijd van 9 jaar deed Koen zijn eerste epileptische
aanval. Een EEG-bepaling toonde in waak frequente zeer
korte opstootjes van gegeneraliseerde epileptische ac
tiviteit, die klinisch niet gepaard leken met gedragsver
anderingen. Na deze eerste aanval, bleef Koen maande
lijks een duidelijk zichtbare epileptische aanval doen,
ondanks de medicatie die door de kinderneuroloog was
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opgestart. Vanuit de school kwam de boodschap dat
Koen niet meer bijleerde. De vraag werd gesteld of Koens
epilepsie een dermate negatieve invloed op zijn ontwik
keling kon hebben dat hij stagneerde.
Om uit te klaren of en in welke mate er een verband was
tussen Koens epilepsie, autisme en de schoolse proble
men werd hij opgenomen in het epilepsiecentrum.
Gedurende de diagnostische opname werd duidelijk dat
vooral Koens autisme een grote impact op zijn dagelijks
functioneren had. Een leerstop kon niet bevestigd worden.
Wanneer er voldoende rekening werd gehouden met zijn
autisme, door duidelijkheid en voorspelbaarheid te bieden,
leerde hij wel bij. Het werd duidelijk dat de aangemelde
leerstop niet toe te schrijven was aan Koens epilepsie,
maar eerder aan zijn autisme. Daarnaast konden we Koen
voldoende tijd observeren in verschillende omstandighe
den en zagen we dat hoewel er niets aan de medicatie
veranderd werd, de aanvalsfrequentie drastisch vermin
derde. De enkele keren dat Koen nog een aanval deed
was op momenten dat hij erg veel stress had. Het werd
duidelijk dat stress bij Koen een uitlokkende factor tot
aanvallen was. Door in de omgang met Koen rekening te
houden met zijn autisme, kon heel wat stress gereduceerd
worden en werd er zo onrechtstreeks ingewerkt op zijn
aanvallen. In de geadviseerde behandeling stond een
auti-aanpak op de voorgrond, met positieve gevolgen
voor zijn aanvalsfrequentie én schools leren.

Casus 3
Vincent werd a term geboren na een zwangerschap die
gecompliceerd werd door een bloeding tijdens de 1e tri
mester van de zwangerschap.
De taal- en vroegmotorische ontwikkeling verliepen nor
maal. Vincent startte het gewoon kleuteronderwijs en
werd door de juf beschreven als een drukke kleuter. In
het 1e leerjaar werden geen schoolse bijzonderheden
opgemerkt. Moeder merkte wel op dat haar zoon bij op
merkingen over zijn gedrag zijn hoofd achterover kantel
de en met zijn ogen (recht) naar boven draaide. Moeder
interpreteerde dit aanvankelijk als een bewuste reactie
op een opmerking. In 2e leerjaar was er een grote terug
val in schoolresultaten wat de leerkracht toeschreef aan
aandachtsproblemen. In het 3e leerjaar gingen Vincents
schoolresultaten nog verder achteruit en werd Vincents
gedrag moeilijker. Ouders namen contact op met een
neuroloog. Een EEG-registratie toonde duidelijke absen
ces. Anti-epileptica werden opgestart maar ondanks
medicamenteuze aanpassing werd geen volledige aan
valscontrole bereikt.
De twee volgende schooljaren bleven Vincents schoolre
sultaten dalen. Omwille van een onvoldoende aanval
scontrole en blijvende schoolse problemen werd Vincent
in het epilepsiecentrum aangemeld, dit om uit te klaren
in welke mate de schools- en gedragsmatig functioneren
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verklaard konden worden vanuit de epilepsie. Van bij het
eerste contact viel Vincent op, voornamelijk op vlak van
gedrag. Vincent kwam aanvankelijk als een erg verlegen
jongen over die nauwelijks oogcontact maakte. In ge
sprekken bleek een opvallend gebrek aan wederkerigheid.
Vincent had vaste onderwerpen waar hij volledig in opgaat.
Hij was het liefst alleen, zocht uit zichzelf geen contact
met anderen. Er was sprake van een grote rigiditeit,
Vincent was zeer zwart-wit in zijn denken en interpreteer
de gemaakte afspraken op de letter. Bij het zien van deze
opvallende gedragskenmerken werd de vraag gesteld of
dit alles enkel vanuit zijn epilepsie te verklaren was.
Op basis van gerichte gedragsobservatie en een langdu
rig video-EEG-registratie werd duidelijk dat Vincents bij
zondere gedrag aanwezig bleef ook op momenten dat er
geen sprake van epileptische verstoring was. Na een
uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek werd de diag
nose van autisme gesteld. Een epilepsiebehandeling met
zowel een medicamenteus als een gedragstherapeutisch
spoor werd opgezet. Bij Vincent duurde het lange tijd
voordat de “episodes van vreemd gedrag” geïnterpreteerd
werden als epileptische aanvallen. Er werd aanvankelijk
gesproken over bewuste reacties op vermaningen, later
over tics. Bij Vincent was er echter ook sprake van een
autismeproblematiek. Het stellen van deze diagnose was
essentieel voor het uitwerken van een geschikte epilep
siebehandeling. Door voldoende verduidelijking te geven
kon stress verminderd worden. Aangezien stress een
uitlokkende factor voor aanvallen was werd zo onrecht
streeks gewerkt aan aanvalsreductie.

Casus 4
Bij Jorden verliepen de taal- en vroegmotorische ontwik
keling normaal. In de kleuterklas werd Jorden opgemerkt
omdat hij vaak wegdroomde en een traag werktempo
had. Hoewel Jorden mocht overgaan naar het eerste
leerjaar, ontstonden er vlug algemene schoolse problemen
en na het eerste leerjaar schakelde Jorden over naar het
buitengewoon onderwijs. Vanuit deze school rees het
vermoeden van een autisme-problematiek, maar kinder
psychiatrisch onderzoek kon dit niet bevestigen. Onder
tussen viel het wegdromen in de klas meer en meer op
en beperkte dit Jorden in het leren. Bovendien begon hij
zich af en toe ook vreemd te gedragen. Hij kon plots in
zijn handen beginnen te klappen of vreemde klanken
produceren. Op de leeftijd van 10 jaar maakte Jorden
plots een nachtelijke veralgemeende epileptische aanval
door. Een EEG-registratie die daar op volgde toonde zeer
veel epileptische activiteit. Vermoedelijk was er reeds
een tijdje sprake van epileptische aanvallen die geïnter
preteerd werden vanuit een mogelijk autisme-beeld.
Aangezien er op school ook een duidelijke invloed was
van Jordens aanvallen op zijn leervermogen werd hij
doorverwezen naar het epilepsiecentrum voor aanvullen

de diagnostiek en het aanpassen van de anti-epileptica.

handeling misloopt.

Gedurende de opname kende Jorden periodes van actief,
ondernemend gedrag en periodes van zeer passief, te
ruggetrokken gedrag. Jorden werd ervaren als een jongen
die veel nood had aan duidelijkheid. Nieuwe, onverwach
te gebeurtenissen riepen veel spanning bij hem op.
Een aantal kenmerken, vooral zijn rigiditeit, konden doen
denken aan autisme, maar kon niet los gezien worden
van Jordens epilepsie. In aanvalsvrije periodes zagen we
het rigide gedrag en de gebrekkige wederkerigheid in
communicatie verdwijnen. In periodes dat Jorden epilep
tisch slecht was, namen deze kenmerken toe. Analyse
van de EEG-resultaten en de simultane video-opnames
van Jordens gedrag, toonde aan dat deze jongen zeer
frequente epileptische aanvallen kende die klinisch nau
welijks zichtbaar waren. In periodes waarin Jorden epi
leptisch slecht was, leek hij meer houvast te zoeken bij
een gekende structuur. Hij werd rigider en begon meer
op automatismen te functioneren. Jordens epilepsie werd
gediagnosticeerd als een atypische vorm van het Len
nox-Gastaut-syndroom, een ernstig epilepsiesyndroom.

In de behandeling en begeleiding van deze kinderen is
het stellen van deze dubbele diagnose erg belangrijk.
Het is echter niet altijd eenvoudig om het onderscheid
te maken tussen gedragsuitingen kaderend binnen epi
leptische aanvallen enerzijds en gedragingen die passen
binnen een autisme-problematiek anderzijds. Epilepsie
presenteert zich vaak enkel door (vaak subtiele) gedrags
veranderingen, waardoor het onderscheid met autistisch
gedrag niet eenvoudig te maken is. Bovendien zijn niet
alle aanvallen duidelijk klinisch te observeren.

Conclusie
Zowel uit eigen ervaring als uit de literatuur blijkt dat
epilepsie en autisme vaak samengaan.
Met de bespreking van bovenstaande casussen willen
we het belang benadrukken dat hulpverleners die werken
met kinderen met epilepsie of autisme zich bewust moe
ten zijn van dit verhoogd samen voorkomen opdat noch
aan de epilepsie noch aan het autisme voorbij wordt
gegaan en het kind op die manier een aangepaste be

Zelfs wanneer het duidelijk is dat er sprake is van een
dubbele diagnose is een deskundigheid in beide proble
matieken vereist om uit te maken of een bepaald gedrag
te kaderen valt binnen de epilepsie of binnen het autisme.
Vaak is het moeilijk om louter op basis van anamnestische
en klinische bevindingen te differentiëren en is het gebruik
van een langdurige video-EEG-registratie noodzakelijk.
In de behandeling en begeleiding van kinderen met epi
lepsie én autisme dient er rekening gehouden te worden
met beide problematieken. Personen met autisme zijn
vaak meer sensitief voor sensorische prikkels (geluiden,
lichtflitsen, …) waardoor emotionele stress veroorzaakt
kan worden. Zowel de prikkels zelf als stress zijn geken
de uitlokkende factoren voor epileptische aanvallen.
Omdat kinderen met autisme vaak meer emotionele stress
ervaren dan kinderen zonder autisme is het mogelijk dat
de drempel om aanvallen te doen lager komt te liggen.
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